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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

προμήθεια ενός ανακυκλωτή τοξικών διαλυμάτων χωρητικότητας 20lt του 

Παθολογοανατομικού Τμήματος  του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 

30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση 

μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 «Προμήθεια εξοπλισμού μονάδων 

Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Αττικής»).» 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016). 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.  

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13790/02-10-2018 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής 

Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός ανακυκλωτή τοξικών 

διαλυμάτων χωρητικότητας 20lt προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση μέσω του 

προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 «Προμήθεια εξοπλισμού μονάδων 

Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Αττικής»). 
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7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 14769/19-10-2018 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Νοσοκομείου. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 

προμήθεια ενός ανακυκλωτή τοξικών διαλυμάτων χωρητικότητας 20lt 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-

2020 «Προμήθεια εξοπλισμού μονάδων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Αττικής»). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr  

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα (7) ημέρες από την ημέρα 

ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως 

αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για 

τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 

29/10/2018 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή 

να τις αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία στο 213-2061638 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 

και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε 

να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί, για την 

κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σχετικός διαγωνισμός για την προμήθεια 

ενός ανακυκλωτή τοξικών διαλυμάτων χωρητικότητας 20lt προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 

(χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 «Προμήθεια 

εξοπλισμού μονάδων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην 

Περιφέρεια Αττικής»). 

 

 

Επισυνάπτονται:                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Δύο (2) σελίδες 

                                                                                                         ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΤΟΞΙΚΩΝ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20LT ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
 

Ανακυκλωτής τοξικών διαλυτών 
1. Επιδαπέδιο κλειστό σύστημα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. 

2. Να έχει χωρητικότητα 20 λίτρων διαλύματος. 

3. Να διαθέτει ροδάκια για εύκολη  μετακίνηση με φρένο σε τουλάχιστον δύο (2) 

από αυτά. 

4. Να μην απαιτεί καθαρισμό και συντήρηση μετά από κάθε χρήση. 

5. Να μην απαιτεί ειδικές υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή ειδική 

σύνδεση με απαγωγό εστία. 

6. Να έχει ειδικό φίλτρο άνθρακα για να μην απελευθερώνονται ατμοί και 

αναθυμιάσεις στο χώρο του εργαστηρίου και το οποίο θα πρέπει να 

αντικαθίσταται κάθε δώδεκα έως δεκαοκτώ μήνες ανάλογα με τη χρήση του 

μηχανήματος.  

7. Να ψύχεται με εσωτερικό σύστημα ανεμιστήρων και να μην έχει εξωτερικές 

θερμές επιφάνειες για την ασφάλεια του προσωπικού. 

8. Να λειτουργεί αυτόματα με μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα ελέγχει όλες τις 

λειτουργίες και τις απαιτούμενες θερμοκρασίες. 

9. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να φέρει το διεθνές πιστοποιητικό 

ασφαλείαςCE. 

10. Τα παραγόμενα απόβλητα να αποβάλλονται αυτόματα και να συλλέγονται σε 

ειδικό δοχείο, το οποίο θα διατίθεται σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία ως 

επικίνδυνο απόβλητο. 

11. Να βασίζεται στην τεχνολογία της κλασματικής απόσταξης. 

12. Να μην απαιτεί μετάγγιση των διαλυτών. Οι διαλύτες να εισέρχονται στην 

συσκευή μέσω ενσωματωμένης ηλεκτρικής αντλίας φόρτωσης, έτσι ώστε η 

διαδικασία πλήρωσης να γίνεται εύκολα και χωρίς κόπο. 

13. Nα χρησιμοποιείται για την ανακύκλωση της ξυλόλης και των υποκατάστατων 

της. Εναλλακτικά για ανακύκλωση απόλυτης αιθανόλης, αραιώσεων αυτής 

(συγκέντρωσης 95% ή μικρότερης) και υποκαταστάτων της αιθανόλης. 

14. Να πραγματοποιεί διαδοχικούς κύκλους ανακύκλωσης χωρίς να απαιτείται 

ενδιάμεσα χρόνος αναμονής για τη ψύξη της συσκευής. 

15. Η ανάκτηση του όγκου των διαλυτών να κυμαίνεται από 90-95% των αρχικών 

και ειδικότερα, κατά την ανακύκλωση απόλυτης αιθανόλης η ανακτώμενη 

αιθανόλη να είναι συγκέντρωσης μεγαλύτερης του 95%, ενώ κατά την 

ανακύκλωση αραιώσεων αυτής (70-80%) η ανακτώμενη αιθανόλη να είναι 

συγκέντρωσης 85-90%. 

16. Να έχει ταχύτητα ανακύκλωσης 15-20λεπτά/λίτρο για τη ξυλόλη και τα 

υποκατάστατά της και 20-30λεπτά/λίτρογια την αιθανόλη και τα 

υποκατάστατά της. 
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17. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη. 

18. Να παρέχεται εγγύηση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη. 

19. Με την παράδοση του ανακυκλωτή θα πρέπει να παραδοθούν manual τόσο 

πρωτότυπα όσο και μεταφρασμένα απαραιτήτως στα Ελληνικά και επιπλέον 

με έξοδα και μέσα του προμηθευτή να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού.  
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